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FORORD
Med overskriften Den Dynamiske Bymid-
te har Roskilde Byråd, sammen med byens 
centrale aktører, sat en langsigtet og am-
bitiøs dagsorden for udvikling af Roskildes 
historiske bymidte. Handleplan 2022-25 for 
Roskilde Bymidte beskriver de konkrete akti-
viteter og anlægsinvesteringer, som byrådet 
vil sætte i gang i de kommende 4 år. Desuden 
præsenteres de private initiativer, der under-
støtter handleplanens realisering.

Handleplanen tager udgangspunkt i udvik-
lingsprogrammet: ”Den dynamiske Bymid-
te. Vision, rammer og proces”. Visionerne i 
nuværende udviklingsprogrammet er ved at 
være implementeret og derfor igangsættes 
udarbejdelse af nyt udviklingsprogram i den 
kommende byrådsperiode.

Formålet med handleplanen er at give et 
samlet overblik over de forskellige indsats-
områders status og sikre den nødvendige 
fremdrift.
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Vision, rammer og proces

August 2012

UDVIKLINGSPROGRAM
DEN DYNAMISKE BYMIDTE
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VISION
Roskilde Bymidte skal være hele regionens 

dynamiske handels- og kulturcentrum. Med 

afsæt i byens egenart og historie skal bymidten 

videreudvikles med fokus på liv, mangfoldighed, 

sundhed, bæredygtighed og tilgængelighed.

Liv og 

mangfoldighed

Roskilde skal være kendt for liv 
og aktivitet i bymidten det meste af 

døgnet. Vi vil sikre et stærkt handelsliv 
ved at tiltrække nye oplevelser og nye 

butikstyper, som kan understøtte
og supplere de mange gode tilbud, 

der allerede fi ndes. Herved vil 
Roskilde Kommune stå stærkt i 

den regionale konkurrence.

Plads 

til  musik, leg, 

bevægelse og 

udfoldelse

Vi vil skabe spændende byrum, 
der indbyder til oplevelse og ud-

foldelse og giver mulighed for 
møder mellem alle typer 

af mennesker.

Let adgang 
for alle

Vi vil gøre det nemt at 
komme til bymidten og nemt 
at bevæge sig rundt. Forhold 
for forgængere, cyklister og 

den kollektive trafi k skal 
styrkes.

En grøn og 
bæredygtig 

bymidte
Vi vil sætte fokus på 

bæredygtige løsninger, 
der tager hensyn til 

klima og miljø.

Balance 
mellem nyt og 

gammelt
Vi vil passe på 

købstadsmiljøet, men 
gerne tilføje nye 

værdier.

FN Verdensmål

I udviklingen af Roskilde Bymidte 
arbejdes særligt aktivt med FNs 
verdensmål for Bæredygtige byer og 
lokalsamfund (11) og Partnerskaber og 
Handling (17), men også for Sundhed 
og Trivsel (3), Ligestilling mellem 
kønnene (5), Mindre ulighed (10) og 
Klimaindsats (13). 
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STATUS FORÅRET 2021

     Skoleslagteriet

På den tidligere slagterigrund er der opført 190 nye 

etageboliger, hvoraf de 110 er almene. Omdannelsen skaber 

et nyt stationsnært kvarter i Roskilde bymidte med boliger og 

enkelte forretninger, samtidig med at INSP og Frivillig Center 

Roskilde kan fastholde og fortsat udvikle deres aktiviteter i 

området. Som beboer på Slagteristræde inkluderer det et 

medlemskab til en delebilsordning. De første beboere fl yttede 

ind medio 2020.

     Sortebrødre Plads

To store byggegrunde på Sortebrødre Plads udbydes til salg i 2021 og byggemodning 

af hele pladsen igangsættes. Det betyder at den store p-plads lukkes for parkering og 

p-huset nu for alvor skal tages i brug. Byggemodningen indbefatter anlæg af ny vej, 

forsyningsledninger til de to byggefelter, overdækning af den gamle varegård mm.

BYGGERI OG BYRUM
I 2020 er der arbejdet videre med fortætning af Roskilde bymidte, der skal sikre en 

fortsat udvikling af bymidten og et stærkt centrum for handel og byliv. 

Projekterne er på forskellige stader: 

     : Planlægning/proces

     : Realisering
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     Helhedsplan Ringstedgade

Med en ny helhedsplan og lokalplan for Ringstedgade kan det 

stationsnære område fortættes med boliger og mindre erhverv. 

Bebyggelsen skal forlænge bymidtens købstadsskala og 

skabe et levende og grønt gadeforløb med fl ere træer og små 

erhvervslejemål i stueetagen. 

        Medborgerskabet og Byens Klaver på Stændertorvet

Med etableringen af ’Medborgerskabet’ på Stændertorvet 

og arbejdet med at udvikle ’Corona Camino – snak på 

en gåtur’ (indstillet til ’Nyt Samme Bedre-prisen’ - 

kommunal innovationspris) og de gode erfaringer med 

at rykke aktiviteter som ’Byttebørs for frivillighed’, 

Byens Klaver og bogbyttedage ud på Stændertorvet er 

en del af Byen hus afkiviteter rykket udendørs i en ny og 

coronavenlig version.

     “Nye” elskabe

20 elskabe placeret i og omkring 

bymidten blev i 2020 udsmykket 

af elever fra kommunens 

indskolingsklasser. Elevernes 

udsmykninger blev skabt i 

samarbejde med kunstnerduoen 

NOWHERELAND.
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MOBILITET OG TILGÆNGELIGHED
Roskilde Kommune arbejder målrettet på at skabe god adgang og bedre tilgængelig til bymidten både 

for buspassagerer, bilister, cyklister og fodgængere. Samtidig arbejdes der løbende med at forbedre 

tilgængeligheden for fodgængere med særlige behov, som fx kørestolsbrugere, blinde og svagtseende. 

Projekterne er på forskellige stader: 

     : Planlægning/proces

     : Realisering

STATUS FORÅRET 2021

     Cykelstier i Jernbanegade

Jernbanegade er en af de strækninger med mest cykeltrafi k i 

Roskilde by. I 2020 blev der etableret cykelsti på den sidste 

manglende delstrækning ved Roskilde Station. Cykelstien 

er etableret med kantsten mod kørebanen for at adskille og 

samtidig er kantstensparkeringen nedlagt, så risikoen for uheld 

imellem cyklister og åbne bildøre mindskes. Der er bevaret plads 

til varelevering og afsætning.

     Universitetsstien

I 2020 blev Universitetsstien anlagt som en gennemgående, direkte og attraktiv 

forbindelse mellem Trekroner, RUC og bymidten. Dermed er Roskilde by og Roskilde 

Universitet knyttet tættere sammen. Tidligere forløb en stor del af ruten mellem 

Trekroner og Roskilde by ad villaveje med en høj grad af omvejskørsel. 
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          Københavnsvej - busfremkommelighed  

 og super-cykelsti

Københavnsvej er en  af Roskildes 

vigtigste indfaldsveje og fungerer som 

byport til Roskilde fra øst. Byrådet har 

besluttet, at der ud over supercykelsti og 

busfremkommelighed, samtidig skal ske en 

forskønnelse af strækningen. 

Udformningen af strækningen skal 

understøtte de mangeartede trafi kale og 

funktionsmæssige anvendelser og samtidig 

skal der skabes en tydeligere sammenhæng 

til Roskilde bymidte. Overordnet set skal 

Københavnsvej omdannes fra identitetsløs 

indfaldsvej til attraktiv bygade. Anlægsarbejdet 

er påbegyndt 2020 og forventes afsluttet 

medio 2023. 

     Ringstien

I 2020 blev Ringstien anlagt, som en forbindelse mellem 

Sønder Ringvej og Knudsvej med videre forbindelse til 

Roskilde Station. Med de nye lokaler til Erhvervsakademi 

Sjælland og de nye boliger ved Retten er antallet af både 

cyklister og fodgængere steget massivt. Ringstien er 

derfor anlagt med en ny separat gangsti parallelt med 

den eksisterende sti, som er omdannet til cykelsti. På 

den måde er der bedre plads til alle lette trafi kanter 

uden konfl ikter.

     Parkeringsstrategi 

I 2020 blev det godkendt at igangsætte første del af 

parkeringsstrategien, som indeholder en optimering af 

de eksisterende p-pladser i bymidten samt muligheden 

for at tilkøbe parkeringstid. I foråret 2021 bliver det 

således muligt at parkere længere end to timer og dermed 

forlænge sit ophold i bymidten. Optimeringen sørger for, at 

de forskellige parkanter får nemmere ved at fi nde ledige 

pladser, da langtidsparkanterne bl.a. henvises til p-husets 

nederste dæk samt p-pladser uden for bymidten. 
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BYLIV OG OPLEVELSER
Selv om 2020 og 2021 har været påvirket af COVID-19 og lange perioder med enten hel eller delvis 

nedlukning af institutionerne på Kulturstrøget og aktiviteterne i bymidten, har det heldigvis ikke 

betydet, at kulturen ikke har levet i hjertet af Roskilde by’ 

STATUS FORÅRET 2021

Corona Camino

Byens hus udviklede i foråret 

2020 konceptet Corona 

Camino, som er en vandretur 

med tid til en snak for to. Der 

blev opsat tanketræer på 

Stændertorvet og udvalgte 

steder på Kulturstrøget, 

hvor borgerne delte deres 

tanker, anbefalinger eller 

regnbueperleplader til fælles 

glade. Corona Camino blev 

desuden indstillet til ’Nyt 

SAMMEN BEDRE-prisen’.

Godlen Days festival

I september stod Kulturstrøgets 

institutioner sammen om at 

sikre Roskilde en plads i Golden 

Days festivalen – Forever young. 

Festivalen eksperimenterer med 

formidling, formater og indhold, 

så kulturhistorien sættes i spil på 

inddragende og aktualiserende vis

Lokalhistorie

 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv havde både i sensommeren 

2020 og 2021 formidlet lokalhistorie i form af en en 

fl ot fotoudstilling i Bibliotekshaven. I 2020 var emnet 

Naturen i og omkring Roskilde og i 2021 var Sct. Hans 

omdrejningspunktet. Også fremadrettet vil der være fokus 

på, hvordan arkivet kan være med til at styrke lokalhistorien 

i Bymidten. 

Medborgerskabet

I september blev Medborgerskabet 

med eksterne støtte opstillet på 

Stændertorvet, som erstatning for 

de populære tanketræer. Takket 

være støtte fra Liljeborgfonden og 

Nordea Fondens Lokalpulje er der 

nu skabt en udendørs platform for 

at dele tanker, bøger og information 

med hinanden – uden at forsamles 

og på trods af nedlukninger. 
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Alle Tiders Sommer

Henover sommeren deltog fl ere af kulturstrøgets institutioner i 

initiativet ’Alle Tiders Sommer’ med fokus på oplevelser for børn og 

unge. I Bibliotekshaven var der en række arrangementer bl.a. lørdags 

pop-up koncerter samt en stor koncert og artist talk med det unge, 

fremadstormende og prisbelønnede Roskilde band, Joyce, som skulle 

have spillet på Rising scenen på Roskilde Festival. Projektet Byens Klaver 

så også dagens lys med hjælpe fra Musikbymidler og i sensommeren 

blev der afholdt fi re koncerter på Stændertorvet med navne som Lydmor 

og Horse Orcestra. 

Lysfest

2021 blev indledt med den årlige lysfest. Grundet COVID19 var det ikke muligt 

med et arrangement, der havde til hensigt at samle en masse mennesker. 

Løsningen blev, at lysfesten fremfor for at være en enkel aften i stedet strakte 

sig over fem hverdage den 25.-29. januar i tidsrummet 16-22, hvor der var sat 

lys på Kulturstrøgets kulturinstationer og to store lysinstallationer, Viften på 

Stænder torvet og Lysekko i Bibliotekshaven, gav borgerne lys i mørket som 

en markering af, at kulturen lever. Kreativt hus for børn, Algade 31 havde en 

lysinstallation lavet i et samarbejde mellem lyskunstner Maria Lau Krogh og 

5. klasses elever fra Østervangskolen. Byens hus tilbød desuden en to-go-

workshop, hvor man kunne hente materialer og støbe nye lys af stearinrester 

derhjemme. Borgerne tog rigtig godt imod lysfesten og der er ingen tvivl om, 

at en udvidelse og udvikling af lysfesten har en masse potentiale. 
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Corona refl ektioner

I uge 8 og 9 kunne borgerne 

i haven ved Byens hus og 

Rådhuskælderen nyde 

lyd- og lysinstallationen 

Coronarefl eksioner udarbejdet 

af kunstnerne Jakob Falling 

og Bobby Salomon Hess, 

som begge er en del af 

kunstnerkollektivet: Ti fugle på 

taget. Bibliotekshaven bød også i 

2021 på en række arrangementer 

bl.a. små koncerter, 

litteraturarrangementer og 

strikkearrangementer og der var 

litterære gåture med højtlæsning 

og samtaler om litteratur. 

Større søgning på torvehandelen

2020 blev et år, som også berørte torvedagene. Under nedlukningen i 

foråret måtte torvedagene lukke i ca. 2 uger. Herefter blev myndighedernes 

vurdering ændret og en genåbning kom i stand. Lige siden er torvedagene 

blevet afviklet hver onsdag og lørdag som vanligt men med fokus på, at 

stadeholdere og kunder overholder afstand og spritter af. Politiet har 

siden foråret ført løbende tilsyn med afviklingen af torvedagene for at 

sikre, at de gældende restriktioner bliver overholdt.

Under COVID-19 har der været en endnu større søgning af nye stadeholdere 

til torvet end normalt. Opgaven i 2021 bliver derfor at fastholde så mange af 

disse som muligt, så alsidigheden og udbuddet på torvet kan bevares og øges.

STATUS FORÅRET 2021

Arrangørguiden:

Arrangørguiden fi k i 2020 et selvstændigt site og nyt design. Arbejdet med 

guiden og dens udformning bidrog til, at Roskilde Kommune i slutningen af 

2020 vandt prisen ”Con Amore Kulturpris”.
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Demokrati og viden - to nye festivaler ser dagens lys

 Af større ting byder efteråret 2021 på to nye festivaller, en demokratifestival 

– Vi elsker demokrati – som i form af en række foredrag vil sætte demokratiet 

ind i en historiske såvel som en aktuel kontekst samt en vidensfestival. 

Vidensfestivalen skal efter planen fi nde sted i november 2021. Den er 

et samarbejde mellem en række lokale og nationale musikaktører, 

herunder Roskilde Musikby, Roskilde Bibliotekerne, Roskilde Festival, 

Rytmisk Musikkonservatorium, RUC, Professionshøjskolen Absalon og 

Ragnarock/ROMU. Festivalen er tænkt som en konference, der belyser 

temaer og tendenser i musikkens samspil med det øvrige samfund. 

Ønsket er at formidle dansk og international forskning på musikområdet 

med afsæt i lokale, nationale og internationale initiativer og tendenser. 

Temaet for den første konference er Musikkens Fællesskaber. Det er 

ønsket, at det skal være en tilbagevendende begivenhed. 

Sjov vinterferie

Vinterferiens Sjov Ferie-program bød på en række aktiviteter, som 

kunne laves sammen hver for sig. Der var alt fra to go krea-poser over 

lav dit eget computerspil med Coding Pirats og online Nomer-workshop 

med forfatter og tegner Jan Kjær til fotoskattejagt rundt i byen. 

Kreativt hus for børn, Algade 31 havde i samarbejde med Naturcenter 

Boserupgård et fugletema, hvor familier kunne tage en tur i skoven 

eller i et nærliggende grønt område og lave forskellige aktiviteter på 

egen hånd. Og man kunne deltage i en kæpheste dyst i samarbejde 

med Rideklubben.

Foråret bød på forsat udvikling og samarbejde omkring Corona Camino 

– bl.a. med Kildegården og Musicon i påsken. Medborgerskabet blev 

rykket rundt på Stændertorvet for at vække nysgerrighed og så blev 

mulighederne for at få Byens Klaver tilbage til Bymidten hen over 

sommeren 2021 afsøgt. Den 16. maj blev Byens hus’ fødselsdag fejret 

på Stændertorvet – blandt andet med en workshop i samarbejde med 

MFSK.

Musik- og billedworkshops 

for børn

I juni fejrede Kreativt hus for 

børn, Algade 31, at Roskilde er 

en by fuld af musik og kreative 

børn. Dette blev markeret 

ved børnenes helt egen 

endagsfestival. Festivallen var 

målrettet børn i alderen 5-11 

år og deres voksne. Børnene 

kunne deltage i musik- og 

billed-workshops og høre 

koncerter. Festivallen var 

arrangeret i samarbejde med 

Sjov Ferie. 
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De kommende 4 år vil der blive arbejdet videre med de mange projekter, som allerede er sat i 

gang, for at skabe en bedre bymidte med fokus på både mangfoldighed, bæredygtighed, aktiviteter 

og god tilgængelighed.

DE KOMMENDE ÅRS PRIORITERINGER

BYGGERI OG 
BYRUM

MOBILITET OG 
TILGÆNGELIGHED

BYLIV OG 
OPLEVELSER
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BYGGERI OG BYRUM
I umiddelbar tilknytning til Roskilde bymidte er der gang 
i en række store udviklingsprojekter, som skaber nye 
sammenhænge til bymidten. 

Roskilde by er kommunens stærke centrum, og det 

betyder, at nye boliger, arbejdspladser og service primært 

skal placeres i Roskilde by (og i Trekroner). Et bærende 

princip er derfor omdannelse og fortætning af Roskilde 

by. Fortætningen skal bidrage til at skabe intensive 

bymiljøer og mere liv i de eksisterende byområder. 

De stationsnære områder i Roskilde by er særligt 

attraktive at udvikle set ud fra et bæredygtigheds- og 

mobilitetsperspektiv. 

Roskildes unikke situation som både et historisk center 

og en nutidig, dynamisk videns-, handels-, og kulturby 

skal udvikles og styrkes.  Nybyggeri i bymidten skal 

tage afsæt i byens egenart og historie, men gerne 

tilføre spændende arkitektur af høj kvalitet, der passer 

ind og genfortolker Roskildes købstadsskala. Roskilde 

Domkirke er på UNESCOs liste over verdenskulturarv og 

kræver særlig opmærksomhed i planlægningen. 

Udviklingsprojekter omkring bymidten
Nyt byggeri skal udformes sådan, at stueetagen 

bidrager med liv og oplevelser til byrummet og øger 

tryghedsfølelsen. Afhængig af sammenhængen skal 

overgangen mellem byggeri og byrum bearbejdes, så nyt 

byggeri altid giver noget tilbage til byen og fællesskabet.  

Hvor det er muligt ønskes blandede funktioner, der 

skaber grobund for liv på forskellige tider af døgnet og 

ugen. Roskilde skal udvikles med social balance, hvor 

forskellige boligtyper og ejerformer supplerer hinanden 

og danner grobund for mangfoldighed og fælleskaber på 

tværs af sociale lag. 

Roskildes byrumsnetværk skal styrkes og udbygges. By- 

og handelslivet er koncentreret omkring en akse gennem 

Ro´s Torv, Algade, Stændertorvet og Skomagergade, 

der skal kobles med andre forbindelser, der supplerer 

hinanden og til sammen danner et fl erstrenget system og 

et fi ntmasket netværk. Netværket skal forbinde handel, 

kultur, historie, oplevelser og idræt, så bymidten emmer 

af liv og samtidig giver nem adgang til boligområderne i 

periferien og den grønne ring. 

Nye byrum, pladser, torve og stræder skal indbyde til 

ophold, oplevelse og udfoldelse. 
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Roskildes parker og de grønne områder i byen som 

kirkegårdene, klosterhaven og rosenhaven skal bevares og 

synliggøres, så de med hver deres kendetegn og kvaliteter 

indgår i byrumsnetværket som oaser og pauser i byen. 

Hvor det er muligt indarbejdes grønne strukturer, der 

understøtter og forbinder de grønne områder. 

De kommende år er der særligt fokus på fortætning af 

Roskilde bymidte, samt på at skabe en god kobling mel-

lem bymidten og de udviklingsprojekter, som er i gang 

rundt om bymidten. F.eks. Kildegården, Ringstedgade og 

Skoleslagteriet. 

Roskilde bymidte er har formået at fastholde et 

blomstrende handelsliv til trods for de udfordringer øget 

nethandel har forårsage i stort set alle sjællandske byer. 

For at understøtte handelslivet skal der fortsat arbejdes 

målrettet på at tiltrække butikker, cafeer, kulturtilbud, 

erhverv og boliger, der kan blandes og supplere hinanden. 

Den fremtidige byudvikling skal løse bymidtens problemer 

med regnvand og afl aste kloakken. Derfor skal der ved 

byudvikling af Roskilde bymidte indtænkes håndtering 

af regnvand som en integreret del af løsningen. For 

hvert projekt skal der qua de aktuelle forhold afklares, 

hvordan en bæredygtig klimatilpasning bedst håndteres i 

kombination med den øgede tæthed.

Kildegården 
- 35 boliger langs Møllehusvej
Boligerne ved Kildegården er den sidste del af den store 

helhedsplan for Kildegården. Roskilde Kommune udbød 

i 2020 arealet til opførelse af boliger på baggrund af 

lokalplan 664 for boliger ved Kildegården. Der var meget 

stor interesse for udbuddet med mange fi ne projekter. 

Projektet fra Danielsen arkitekter med MT Højgaard som 

bygherre er valgt for sin høje arkitektoniske kvalitet og 

levende facadeudtryk, samt imødekommende byrum. 

Byggeriet er udformet med et nutidigt udtryk, der i 

farver, form og skala er tilpasset konteksten og løfter 

Møllehusvej som bygade. Byggeriet, der forventes opført 

som lejeboliger, planlægges igangsat foråret 2021 med 

indfl ytning ultimo 2022. 

Gråbrødre Skole 
Lokalplanen er færdiggjort og skolen har efterfølgende 

været udbudt til salg. Skolen er nu solgt og der er lavet 

et skitseprojekt, som danner grundlag for ombygning af 

skolen og opførelse af en ny bebyggelse på grunden. 

Den gamle skolebygning, som er opført i 1930 i ny-

klassicistisk stil, bliver nænsomt bevaret. 

Skolebygningerne indrettes til boligformål. Derudover 

muliggøres en boligbebyggelse på 2 øvrige placeringer, så 

der i alt kan etableres ca. 4000m2 boligareal og ca. 1330m2 

kælder svarende til ca. 40 boliger.

Udviklingen af Gråbrødre Skole understøtter den 

overordnede vision for Roskilde Bymidte, hvor boliger, 

butikker og arbejdspladser skal ligge side om side med 

kulturelle og offentlige servicetilbud, så der er liv dagen 

og ugen igennem. Bevaringen af skolen kombineret med 

nyt byggeri understøtter ønsket om at nybyggeri i bymidten 

skal tage afsæt i byens egenart og historie, men gerne 

tilføre spændende arkitektur af høj kvalitet, der passer ind 

og genfortolker Roskildes købstadsskala.

Boliger i 
Gråbrødre Skole

Boligprojekt 
langs Møllehusvej
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Stadion
Det er politisk besluttet at arbejde videre med en samlet 

plan for Roskilde Idrætspark, som inkluderer et stadion, 

der opfylder kravene til 1. divisions fodbold. 

Planen skal sikre en udvikling af  idrætsanlægget i 

Rådmandshaven som kan fastholde traditionenen med idræt 

for både bredden og eliten i bymidten, og vil samtidig kunne 

understøtte Kildegården, Gimle, Roskilde Kongrescenter 

og Rådmandshaven med Roskilde Idrætspark, som et 

sammenhængende sports- og fritidsområde på kanten af 

bymidten.  

Byrådet har, som det første skridt i udviklingen, i budget 

2021 afsat midler til etablering af ekstra klub- og 

omklædningsfaciliteter i området. 

Kedelcentralen
Den gamle kedelcentral ved Køgevej er blevet 

stillet til rådighed for INSP med henblik på, at 

INSP fi nder fi nansiering til at transformere stedet 

til et musikteknologisk Musisk Inspiratorium, 

med lydstudier, øvelokaler, koncert- og eventrum, 

kontor, mødelokaler, undervisnings- og 

overnatningsfaciliteter.

Kedelcentralen-projektet har et særligt fokus på 

at inddrage ressourcesvage unge i stærke kreative 

miljøer.INSP har i den forbindelse etableret 

partnerskaber omkring drift af og indhold til 

bygningen med 11 lokale og nationale aktører, 

herunder Gimle, Råstof Roskilde, Roskilde Festival, 

Strøm, Klub Roskilde Øst, Elektronisk Musik 

Danmark og Beats By Girlz. 

Ringstedgade
I december 2019 blev en ny lokalplan for 

Ringstedgades udvikling vedtaget. Lokalplanen tager 

afsæt i en helhedsplan for området og muliggør 

fortætning med boliger og mindre erhvervslejemål. 

Lokalplanen giver konkret byggemulighed på én af 

områdets matrikler, Ringstedgade nr. 58, hvor ca. 

34 boliger vil blive opført i en karrebebyggelse med 

varierende etagehøjder fra 2 til 4 etager. I takt med 

at fl ere grundejere er interesseret i udvikling, vil der 

blive udformet nye byggeretsgivende lokalplaner, 

som forholder sig til området som helhed. Aktuelt 

er et projekt for Ringstedgade 46 med boliger 
Byfortætning 
langs Ringstedgade

Stadion og idrætsanlæg i 
Rådmandshaven

Idéskitse
Kedelcentralen



17

og erhverv i støbeskeen. Byfortætningen vil over tid 

forvandle Ringstedgade fra indfaldsvej til levende 

bygade. For at understøtte dette skal Ringstedgade 

også omdannes. Med et nyt vejprojekt skitseres et 

forbedret vejrum, der sikrer trygge adgangsforhold 

til de nye boliger, sikrer smidig trafi kafvikling samt 

bidrager til at vejforløbet forskønnes og begrønnes.  

Domkirkens formidlingscenter
Siden Roskilde Domkirke blev udpeget som UNESCO 

Verdensarv, har det været et ønske at etablere et 

besøgscenter til kirken. Det skal berige formidlingen 

af Domkirken, gøre oplevelsen mere vedkommende og 

relevant samt sikre gode og tilgængelige besøgsfaciliteter 

for de 165.000 årlige besøgende. 

I fl ere år har Roskilde Domkirke arbejdet på at realisere 

visionen om et nyt besøgscenter og har senest åbnet op 

for ideen om, at besøgscenteret eventuelt kan placeres i 

eksisterende bygninger tæt på Domkirken. Ønsket er at 

bringe verdensarvens besøgende tættere på byens liv og 

borgere – og omvendt. 

Sortebrødre Plads
Med opførelsen af det nye p-hus på Sortebrødre 

Plads er der skabt mulighed for at omdanne og 

fortætte parkeringsområderne på Sortebrødre Plads. 

Omdannelsen er i overensstemmelse med kommunens 

vision om, at Sortebrødre Plads fremover skal være et 

nyt levende byområde med boliger, butikker, cafeer og 

erhverv, der blandes og supplerer hinanden, samt er 

tæt integreret med bymidten og de omkringliggende 

boligområder. 

Lokalplan for Sortebrødre Plads giver mulighed for, på 

en af de mest centrale lokaliteter i Roskilde bymidte, 

at skabe et moderne byområde, som i materiale og 

volumen tilpasses Roskildes købstadsmiljø. 

P-pladsen udbydes til salg til byggegrunde, varegårdene 

bag Superbrugsen bliver overdækket og der anlægges 

et lille torv med forbindelse til Sortebrødrestræde, 

Algade og biblioteket.” I2021 sættes byggegrundene, 

henholdsvis delområde A og B i lokalplanen, i offentligt 

udbud med henblik på salg til boligformål samt butikker, 

café og erhverv.

Byfortætning 
Sortebrødre plads
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opføre en ny større og tidssvarende Idrætshal. 

Skt. Josefs Skole har en central placering i Roskilde 

bykerne og understøtter den overordnede vision for 

Roskilde Bymidte som et dynamisk centrum med en 

stærk kulturel profi l og uddannelsesinstitutioner på alle 

niveauer.

Roskilde kommune har igangsat analyser af 

mulighederne for en udvidelse af skolen set i 

sammenhæng med en trafi kløsning, som forbedring af 

trafi kforholdene omkring skolen.

Kreativt hus for børn, Algade 31 
Kreativt hus for børn vil have fokus på at færdiggøre den 

gamle klosterforvalterboligs fulde potentiale som alle 

børns møde med kulturen og det kreative – både hvad 

angår tilgængelighed og oplevelsesrum. Der vil både 

blive arbejdet inde i huset, men også være fokus på bedre 

sammenhæng og pladsdannelse mellem handles- og 

kulturstrøg.

Bløde trafi kanters bymidte
Fodgængerne skal prioriteres for at skabe et endnu 

bedre byliv og sikre fl ere sunde roskildedensere og 

et bedre miljø. Såvel formålsbestemt som rekreativ 

gang skal prioriteres. Det skal ske ved at gøre byens 

arealer indbydende, funktionelle, inspirerende, levende 

og trygge for fodgængere at færdes i bl.a. ved at 

skabe fredelig områder hvor biltrafi kken begrænse 

til langsom ærindekørsel, så både børn og voksne 

trygt kan bevæge sig frit. Områder hvor der er plads 

til såvel bilister, cyklister og fodgængere, men hvor 

fodgængerne har første prioritet.Smukke grønne 

pladser, hvor der er plads til ophold og som kan danne 

forbindelse mellem byens forskellige seværdigheder.

Sankt Josefs Skole
Skt. Josefs Skole ønsker at opføre en ny bygning til 

undervisningsformål. Bygningen skal erstatte de fi re 

midlertidige pavilloner, som i øjeblikket er opstillet i 

skolegården samt de lejede lokaler på Gråbrødre Skole, 

som nu omdannes til boligformål.

På sigt ønsker skolen at opføre nye bygninger til 

henholdsvis SFO og undervisningsformål, samt at 

Kulturstrøget
Kreativt hus for børn
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MOBILITET OG TILGÆNGELIGHED
I takt med byens udvikling er det vigtigt med gode muligheder 

for at komme frem til bymidtens boliger, butikker og 

oplevelser. Gode adgangsforhold og gennemskuelige 

parkeringsmuligheder gør byen attraktiv for beboere, 

brugere og besøgende – hvad enten de er på cykel, til fods, 

i bil eller med kollektiv transport.  

Cykelforbindelser på tværs af bymidten’

Cyklister og gående bidrager aktivt til bylivet, da de 

bevæger sig rundt i et lavt tempo. Mange cyklister benytter 

cyklen både til og fra skole/arbejde og i fritiden og har 

derfor brug for at krydse bymidten. Roskilde Station ligger 

lige midt i krydset mellem den øst-vest og den syd-nord 

gående forbindelse, hvilket understreger vigtigheden af, at 

både forbindelser og cykelparkeringsforhold er af særlig 

høj kvalitet og tilgængelighed her. I de kommende år vil 

der blive arbejdet på at forbedre både cykelforbindelser og 

parkeringsforhold omkring Roskilde station. En ny passage 

under jernbanen skal på sigt danne forbindelse under 

sporene mellem Køgevej og Hersegade. Den vil have stor 

effekt for cyklisterne ved at skabe både fysisk og mental 

sammenhænge mellem bymidten og den sydlige del af 

Roskilde by.
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Dr. Margrethes Vej 
På Dr. Margrethes Vej cykler over 600 cyklister på 

en gennemsnitlig hverdag og vejen er dermed den 

strækning i hele Roskilde med fl est cyklister uden nogen 

cykelfaciliteter. Da det samtidig er en smal vej med 

meget biltrafi k, er det også en utryg strækning at cykle 

på. 

Projektets formål er, at forbedre cykelforholdene ved at 

etablere fx delte stier adskilt med kantsten til kørebanen 

på en stor del af strækningen fra Sct. Ols Gade til 

Klosterengen. Samtidigt kan busfremkommeligheden 

for 201A øges og forholdene for lette trafi kanter på 

strækningen forbedres fx ved at etablere gennemgående 

fortove.

Krydsning af Ringstedgade
Der er afsat penge til etablering af et signalanlæg i 

krydset Ringstedgade – Rådmandshaven. 

Signalregulering af krydset vil støtte op om at kunne 

afvikle biltrafi kken til og fra Roskilde Stadion. Samtidig 

vil det kunne lette trafi kbetjeningen til Politigården 

samt parkeringskælderen under Skoleslagteri. En 

signalregulering understøtter ligeledes en cykel- og 

gangforbindelsen mellem Kildegaarden/stadion og 

Roskilde Station via Tinghusstien langs Skoleslagteriet.

Cykelparkering ved stationen
Der er en stigende efterspørgsel efter mere sikker 

cykelparkering til el- og ladcykler ved Roskilde 

Station, så det bliver mere attraktivt at kombinere tog 

og bus med cyklen. I 2021 skal der udvikles en ’el- 

og ladcykelcentral’ med et simpelt og letforståeligt 

koncept, som tilbyder overdækning, mulighed for 

fastlåsning, god og tryg belysning og en attraktiv 

placering ved stationen. Centralen skal ligeledes 

kombineres med en cykelservicestation, hvor der er 

mulighed for selv at pumpe og fi xe sin cykel. 

Ringstedgade/ Rådmandshaven - Signalanlæg i 
fremtiden. 

Dr. Margrethes Vej - Forbedring af forhold for cykler 
og lette trafi kanter samt busfremkommeligheden. 
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Ladeinfrastruktur
Roskilde Kommune ønsker at understøtte borgernes 

og besøgenes omstilling til el. De fl este har gode 

muligheder for at oplade bilen hjemme, men der skal 

samtidig være gode muligheder for at oplade mens man 

er på arbejde, handler eller benytter byens kulturtilbud. 

Der er særligt tre initiativer, som skal være styrende for 

at skubbe udviklingen i en grønnere retning: 

-Den eksisterende ladeinfrastruktur skal udnyttes bedre 

og være mere tilgængelig

-Det skal undersøges om ladepunkter kan 

dobbeltudnyttes, så der opnås et fi nmasket net af 

lademuligheder

- Der skal samarbejdes med leverandører, boligselskaber 

og private grundejere

Ringstedgade – næste etape af 
ombygning
Næste etape af ombygning af Ringstedgade igangsættes 

med det formål at forbedre fremkommeligheden 

samtidig med, at der skal ske en forskønnelse af gaden. 

Ringstedgade er én af Roskildes vigtigste indfaldsveje, 

og ombygningen af gaden sker som opfølgning på en 

helhedsplan for Ringstedgade. I helhedsplanen er der 

arbejdet med at give vejen en ny profi l og skabe en ny 

identitet i området med en fortætning af bygningsmassen 

på vejens nordlige side. Vejen skal ombygges med 

svingbaner og parkeringslommer og en samlende 

beplantning i gaderummet.

Elbusser
Alle ni bybuslinjer i Roskilde har kørt på el siden april 

2019. Det giver mindre støj og luftforurening i bymidten 

og mere tilfredse passagerer og naboer. Næste skridt 

er de tværkommunale busser, der kører igennem 

fl ere kommuner. Det er i 2020 besluttet, at 9 buslinjer 

med endestation ved busterminalen i Jernbanegade 

fra december 2022 også bliver elbusser. Dermed vil 

18 buslinjer ud at i alt 22 buslinjer, der kører ind på 

busterminalen køre på el.
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BYLIV OG OPLEVELSER
I centrum kan man opleve en blomstrende lokalkultur 

og byliv, hvor byens historiske kulturskatte danner 

ramme om samtidens kunst og kultur. Det er et område, 

hvor handelslivet suppleres af kultur, leg, samvær og 

rekreation. Netop disse relationer er interessante og 

særlige for Roskilde. I bymidten møder hverdagslivet de 

særlige events og midlertidige udstillinger.

Sideløbende med fokusering på at skabe liv i bymidten 

arbejdes der på at styrke handelsstrøget ved en aktiv 

indsats for at fastholde dagligvarebutikkerne centralt i 

bymidten. 

Cykelår i Roskilde
- Tour de France

I 2022 skal Roskilde d. 2. juli lægge asfalt til starten af 2. 

etape af årets Tour de France. Tour de France i Danmark 

bliver den største sportsbegivenhed, der er blevet 

afholdt i Danmark nogensinde med TV-transmission i 

190 lande og har mange millioner tv-seere under løbet. 

Der forventes at være mere end 900.000 tilskuere, som 

vil overvære de tre etaper i Danmark fra sidelinjen. 

Tour de France starten i Roskilde ligger på samme dag 

som Roskilde Festivalens sidste dag i 2022. Tour de 

France Grand Départ er en unik mulighed for at vise 

Roskilde Kommunes verdensklasse seværdigheder og 

oplevelsesmuligheder frem til et publikum, der spreder 

sig over det meste af verden. 

- Fokus på cyklisme i Roskilde

I 2022 vil Roskilde have særligt fokus på 

hverdagscyklingen – det gælder både på vej til arbejde, til 

skole, til uddannelse og i fritiden. Der vil være en række 

indsatser og aktiviteter hele året på cykelområdet, for at 

få fl ere til at vælge cyklen i hverdagen. Det bliver blandt 

andet muligt, at tage en familiecykeltur på dele af Tour 

de France ruten, at låne en ladcykel til indkøb og mange 

andre aktiviteter.

Tour de Art

Museet for Samtidskunst og Kreativt hus for børn 

markerer at Tour de France kommer til Roskilde. 

Projektet har fokus på at børnene gennem æstetiske 

læringsprocesser arbejder med cykelløbet både gennem 

lyd og billedkunst.

Byens klaver, Stændertorvet
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Kulturstrøget 
Lysfest

Lysfesten vender tilbage i januar 2022. Efter den store 

succes med ændret format i 2021 er det tanken, at den 

atter strækker sig over fem dage. Der vil være et øget 

fokus på forskellige partnerskaber og deltagelse fra 

andre aktører end blot kulturstrøgets institutioner ikke 

mindst handlen. 

Litteraturfestival

I foråret 2022 afholder Roskilde Bibliotekerne en 

litteraturfestival i byrummet. En litteraturfestival, der i 

anledning af cykelåret og Tour de France, vil have cykling 

som omdrejningspunkt og have tråde til mange af de 

andre aktiviteter der samler sig om Cykelåret 2022.

Bibliotekshaven

Der vil være fokus på en fortsat udvikling af 

Bibliotekshaven som en del af Kulturstrøgets og 

Bymidtens nye byrum, hvor både de enkelte institutioner 

afvikler store og små arrangementer og hvor foreninger 

og borgere også vil kunne byde ind med aktiviteter. Målet 

er, at Bibliotekshaven skal blive et pulserende, levende 

og fællesskabsskabende byrum. 

Samarbejde med handelslivet

Kulturstrøget vil bl.a. og ikke kun i forbindelse med 

Lysfesten, have fokus på en øget synergi og styrkelse af 

samarbejdet med handlen for at sikre den gode samlede 

oplevelse for borgerne der bor eller besøger Bymidten. 

Dette vil være i tæt samarbejde med City-manager 

Henrik Reisby samt Roskilde Handel.

Himmelske Dage Festivalen

Bymidten vil i dagene omkring Kristi Himmelfarts ferien 

summe af aktiviteter i forbindelse med Himmelske 

Dage Festivalen. Der vil bl.a. være foredrag, workshops, 

koncerter og udendørs gudstjeneste. Aktuelle etiske 

og politiske emner vil blive debatteret og belyst ud fra 

forskellige perspektiver. 

Golden Days festivalen 

Biblioteket og Roskilde Lokalhistoriske Arkiv vil også 

i 2022 være med i Golden Days festivalen og fortsætte 

arbejdet med at understøtte den historiske kulturarv ved 

udstillinger og arrangementer. 

Lysfest

Roskilde Bibliotek 
og Borgerservice
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Nye tider i Lützhøfts Købmandsgård
Med ansættelse af en ny museumsinspektør igangsættes  

en revitalisering af Kømandsgården i samarbejde med 

Håndværkermuseet og frivillige fra Slagtermuseet.

En renovering af facader og indgang til gårdmiljøet skal 

fremme stedets synlighed og tiltrække besøgende.
Kunst på gavle
Roskilde Kunstforening ønsker de kommende fi re år at 

fortsætte sin vision om at placere gavlmalerier i bymidten, 

som tager udgangspunkt i Roskildes historie og identitet. 

Kunstforeningen arbejder på at skaffe fi nansering. 

Sammen med  Roskilde Kommune udepeges to 

kunstnere til en skitsekonkurrence og at der nedsættes 

en galvudsmyknings-komite, der i fællesskab har en 

diaolg om, hvilket værk der skal vælges. 

Metropolis Landskab
Metropolis Landskab er et landsdækkende 

kulturprogram, der gennem de næste tre år i et 

samarbejde mellem lokale kerneaktører i 12 kommuner 

– kunst- og kulturorganisationer, naturorganisationer 

og kommunale forvaltninger aktiverer 12 helt forskellige 

danske landskaber med kunstnere, som skaber samspil 

mellem natur og kunst gennem borgerinddragende 

processer og aktiviteter. I Roskilde tager vi udgangspunkt 

i vandringer fra Byens hus i bymidten til Sct. Hans

Genåbning af Sankt Laurentius
Kirkeruinen under Stændertorvet og det velbevarede 

tårn, som de sidste år har været lukket for besøgende 

åbner igen med en ny formidlingsprofi l der skal stykre 

byens synlighed i bymidten.

Gavlmaleri på Algade. 
‘Kvinde, der læner sig ud over altan’ 
af  Mogens Suhr Andersen.  
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Museum uden vægge
Museet for Samtidskunsts fl ytter ud af det Gule Palæ og 

vil de næste år i  stedet integrere kunsten i borgernes 

dagligdag, være synlig i gadebilledet, i butikkerne og 

måske i en virksomhed. 

Bobler - kunst på ”kulturaksen” 

Bobler er en kunstnerisk markering af byens historiske 

akse, fra Vikingsskibsmuseet i nord til festivalspladsen 

i syd, samt en pavillon på Roskilde Festival. Udstillingen 

er den første af Museet for Samtidskunsts udstillinger 

som ‘museum uden vægge’. Udstillingen åbner d 28 

maj og løber over sommeren 2021. 

Inspireret af den boble som festivalsformatet 

repræsenterer - et midlertidigt samfund, hvor gængse 

sociale normer opløses og redefi neres, undersøger 

Bobler midlertidighedens potentialer og problematikker.

Bobler er initieret på baggrund af et større samarbejde 

med Roskilde Festival, men består også af en række 

tætte samarbejder med byens andre kulturaktører. 

En grundsten i Bobler er samarbejdet med det lokale 

atelierfælleskab 51Cth der holder til i bronzestøberiet 

ved Trekronerstation.

Datadrevet byudvikling
I arbejdet med Den Dynamiske Bymidte, arbejder 

Roskilde Kommune løbende på at evaluere effekten af 

de forskellige indsatser. Det gælder alt fra deltagelsen 

i store arrangementer til daglig brug af faciliteterne, 

hvor konkret viden eller data kan bidrage til at sikre, at 

de indsatser der etableres bedst muligt understøtter 

strategien. 

I forlængelse af denne ambition har Roskilde kommune 

i igangsat et pilotprojekt i samarbejde med Telia, hvor 

vi med udgangspunkt i sikker, aggregeret og krypteret 

data fra mobiltelefoner får helt ny viden om brugen af 

byens rum og deltagelsen i arrangementer.
Bobler på 
kulturaksen
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BUDGETFORSLAG OG ØKONOMIOVERSIGT

Kulturstrøget
For at implementere helhedsplanen for Kulturstrøget 

afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til etapevis at 

anlægge projekter, som kan markere strøget - herunder 

belysning, vejvisning, samt anlæg af pladser og stier.

Inventar
Fra 2022 og frem afsættes 0,6 mio. kr. til opsætning og 

fornyelse af inventar i bymidten. 

For at den historiske bykerne kan emme af kvalitet, 

historie og kultur, skal byens inventar og udstyr løbende 

udskiftes. Der skal derfor løbende afsættes midler til at 

vedligeholde og forny byens inventar. 

Bløde trafi kanters bymidte
For at forbedre forholdene for fodgængere i bymidten 

afsættes 3 mio. kr. i 2022 og 2023, 2,5 mio. kr. i 2024 og 

2 mio. kr. i 2025.

Formålet er at skabe et endnu bedre byliv ved at 

fodgængerne prioriteres og samtidig sikre fl ere sunde 

roskildedensere og et bedre miljø. Det skal ske ved at gøre 

byens arealer indbydende, funktionelle, inspirerende, 

levende og trygge for fodgængere at færdes i bl.a. ved 

at skabe fredelig områder hvor biltrafi kken begrænse til 

langsom ærindekørsel, så både børn og voksne trygt kan 

bevæge sig frit. 

Afl edt drift:  0.1 mio. kr. fra 2023 og frem.

I skemaet på næste side ses et overslag på økonomien i handleplan 2022-2025 for indsatser 
i Roskilde bymidte.

Byparken - renoveringer
I 2022 afsættes 1,5 mio. kr. til renovering af Byparken. 

I tråd med udkast til Udviklingsplan for Byparken 

fokuseres der på indgangsområdet fra Frederiksborgvej 

ved Sct. Gertruds Kilde med en udformning af parken, 

der kobler vejen og parken nænsomt sammen og byder 

velkommen til parkens brugere. Yderligere skal ses på 

en bearbejdning af arealerne omkring Pipers Hus som 

sikrer, at parkeringsbehovet tilknyttet denne håndteres 

på en hensigtsmæssig måde. Endvidere skal der 

anlægges en bedre adgangsvej til den nye placering af 

mobilscenen i forbindelse med større arrangementer. 
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2022 2023 2024 2025 2026-29
C Kulturstrøget

2.a Kulturstrøget 500 500 500 500 2.000

samlet 500 500 500 500 2.000

C Inventar 

3 Inventar i Bymidten 600 600 600 600 2.400

samlet 600 600 600 600 2.400

C Bløde trafikantes bymidten

15 Bløde trafikantes bymidten 3.000 3.000 2.500 2.000 0

samlet 3.000 3.000 2.500 2.000 0

C Byparken - renoveringer

16 Byparken - renoveringer 1.500

samlet 0 1.500 0 0 0

I alt 4.100 5.600 3.600 3.100 4.400

2022 2023 2024 2025 2026-29
15 Bløde trafikanter i Bymidten 100 100 100

I alt 0 100 100 100 0

Budgetforslag - oversigt udgifter (Beløb i 1.000 kr)

Budgetforslag - oversigt afledt drift
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By, Kultur og Miljø

Postboks 100

Rådhusbuen 1

4000 Roskilde

BKM@roskilde.dk

Herringløse

Gundsømagle

Jyllinge

Ågerup/Store Valby

Veddelev

RoskildeSvogerslev

Vor Frue

Vindinge

Viby/Dåstrup

Gadstrup Snoldelev


